Reviderte kommunale retningslinjer for uttak av torv i Lesja kommune
Kommunestyret: 10.3.2022
Lesja kommunestyre vedtar reviderte kommunale retningslinjer for uttak av torv i Lesja:
1.

Søknad om uttak av torv er en søknad om dispensasjon jamfør jordloven § 1 og § 9. Tillatelse
til dispensasjon kan gis i særlig høve.

2.

Søker skal sende skriftlig søknad om løyve til midlertidig omdisponering av jordbruksareal til
kommunen. Søknaden skal inneholde:
- Kart som beskriver område for torvuttak.
- En beskrivelse av formålet med torvuttaket.
- Dokumentasjon på matjordlagets tykkelse. Dette kan dokumenteres ved hjelp av bilder eller
med bekreftelse fra faglig instans slik som Norsk landbruksrådgiving. Matjordlaget må være
minimum 25 cm etter at torvuttaket er gjennomført. Dybden tilsvarer et plogsjikt.
- Jordprøveanalyser, ikkje meir enn 8 år gamle (jfr Forskrift om gjødslingsplanlegging), fra det
aktuelle området tatt av faglig instans slik som for eksempel Norsk Landbruksrådgiving.
Jordprøven må tas fra de øverste 25 cm og det settes et krav om at moldinnholdet må være
moldklasse 3.
- Dokumentasjon på tilstrekkelig mengde husdyrgjødsel fra egen produksjon eller skriftlig
avtale på kjøp av husdyrgjødsel fra bruker innen rimelig avstand fra arealet som det skal tas
torv fra.

3.

Det skal ikke tas ut torv mer enn 1 gang fra samme areal.

4.

Torvlaget som tas ut skal ikke være tykkere enn 6 cm.

5.

Ved vurdering av søknaden skal blant anna erosjonsfaren vurderes. I forbindelse med dette
benyttes ulike kartløsninger og det kan også bli behov for befaring på det omsøkte arealet.

6.

Uttak må være påbegynt innen 3 år etter godkjent søknad.

7.

Etter at torvuttaket er avslutta skal arealet snarest tilføres biologisk materiale, tilsåes og
tilbakeføres til vanlig planteproduksjon.
For å minimalisere faren for erosjon forårsaket av vind og vann, skal nytt plantedekke
etableres snarest etter at torva er fjernet. Det skal på arealer der torva er tatt frem til 1.
august være etablert nytt plantedekke før vinteren. På arealer der torva er tatt etter 1.
august skal arealet være tilsådd innen 10. juni året etter. Kravet gjelder selv om ikke alt areal
som er omdisponert er ferdig "høstet."
Alle arealer skal tilføres husdyrgjødsel i mengder tilrådet fra landbrukskontoret eller Norsk
landbruksrådgivning før tilsåing.

8.

2 år etter at arealet er tilbakeført skal det tas prøver av arealene som det ble tatt ut torv fra:
- Det skal tas jordprøver fra de øverste 25 cm av jordlaget. Jordprøvene skal tas av faglig
instans og de skal inneholde informasjon om moldinnhold. Analyseresultatene skal sendes til
kommunen.

- Dybden på matjordlaget skal dokumenteres ved hjelp av bilder eller ved hjelp av faglig
instans. Dokumentasjonen skal sendes til kommunen.
9.

Areal som blir godkjent for uttak av torv mister retten til areal- og kulturlandskapstilskudd
(AK-tilskudd) fra når søknad godkjennes til arealet er tilbakeført til vanlig
jordbruksproduksjon. Når hele eller deler av uttaket er avslutta skal kommunen varsles slik at
kommunen kan kontrollere uttaket og godkjenne arealet som er tilbakeført slik at det igjen
kan utbetales AK-tilskudd på arealet.

10.

Det er ikke tillatt å ta ut torv fra arealer som har blitt nydyrket de siste 10 årene.

11.

Retningslinjene rulleres hvert 4 år.

